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1. DEMOGRÁFIAI VISZONYOK 

 

Nagybánhegyes népesség száma 1990-ben 1939 fő volt. Ezt követően rohamosan csökkent a település 

népességének száma. 2000-ben 1710 fő, 2010-ben 1407 fő,  2015-ben 1332 fő, míg 2019-ben 1271 

fővolt a népessége a községnek.  Ez a gyors és jelentős csökkentés egyik oka a település elöregedése, 

születések száménak csökkenése, a munkahelyek hiánya. A fiatalok tanulmányaik elvégzését követően 

nagyobb városokban telepednek le. Sajnos a település tömegközlekedése, és a településre bejutás, vagy 

településről kijutás is körülményes, a járatok hiánya miatt, illetve az autóutak állapota miatt.  

Bízunk benne, hogy a Kormány családpolitikája, és a kedvező ingatlanvásárlási körülmények ezt a 

tendenciát megfordítják 

 

 

A népességen belül jelentős a szlovákság számaránya – becsléseink szerint mintegy 10 %-os.  

 

 

2. A TELEPÜLÉSEN ÉLŐK SZOCIÁLIS HELYZETE 

 

Községünk a foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű települések közé tartozik. A 2014-2019. 

közötti gazdasági program megvalósításának ideje alatt a munkanélküliek piaci elhelyezkedése terén 

óriási változás következett be. Elmondható, hogy mára egyre többen találnak munkát az elsődleges 

munkaerőpiacon. Ezzel összefüggésben egyre nagyobb gondot jelent a közfoglalkoztatotti létszám 

feltöltése. Minőségi előrelépést jelentett a közfoglalkoztatásban az, hogy településünk 2013 végén 

jogosulttá vált a start mezőgazdasági mintaprogram elindítására és ezt a lehetőséget a 2014-2019 közötti 

időszakban is igyekeztünk megfelelően kihasználni. Az ennek keretében a fóliasátrakban, továbbá a 

művelés alá vont kertekben hasznos munkát tudtunk biztosítani a foglalkoztatottaknak, jelentős 

árbevételre tettünk szert, és folyamatosan elláttuk a napközi konyhát, közfoglalkoztatottakat  zöldséggel 

vagy feldolgozott termékekkel. A start program további hozadéka volt az abban résztvevők egy éves 

időtartamban jutottak biztos jövedelemhez, sőt lehetőséget kaptak arra is, hogy a következő évi start 

programban tovább alkalmazzuk őket.     

Az elmúlt önkormányzati ciklusban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma a 

közfoglalkoztatási lehetőségekkel összefüggésben időszakokra, több alkalommal jelentősen csökkent. 

Ugyanakkor a lakásfenntartási és egyéb szociális támogatásra jogosultak számában a letelepedési 

támogatás bevezetésével összefüggésben sem történt érdemi változás.  

 

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI HELYZETE 2014-2019 KÖZÖTT 

 

2015. évben és 2016. évben az előző ciklusokból származó számlatartozások rendezése történt meg. 

2015. évtől a közfoglalkoztatásból származó bevételek nagyrészt segítséget nyújtottak az önkormányzat 

költségvetésének, hozzátéve, hogy a bevételeinkből folyamatosan a közfoglalkoztatási programjaink 

kerültek előtérbe, hiszen az abból származó bevételeinket kizárólag a foglalkoztatással járó programokra 

fordíthattuk. Ennek köszönhetően az önkormányzat vagyona nőtt. Eszközök és gépek beszerzése tette 

lehetővé, hogy a településen értékes munkát végezzenek dolgozóink, és ne a váratlan kiadások miatt 

halogassunk feladatokat. A közfoglalkoztatással történő jó gazdálkodás teremtette meg a településen a 

szép falusi környezet és tiszta rendezett közterületi képet. 



3 

 

2017. évtől megtörtént a hosszú ideje húzódó helyi adó hátralékainak behajtási intézkedései, melynek 

köszönhetően, a költségvetés stabilitása helyreállt. Az adóbevételek lehetőséget adtak a település 

fejlesztéseinek és pályázati önerejének biztosítására. 

Az adóhátralékok az előző ciklusban az alábbiak szerint alakult: 

A beszámoló kiegészítéseként néhány számadat 

 

Adóhátralék összege 2017.07.20-án 20.907.711 Ft Változás Összes változás 

Adóhátralék összege 2018.10.31-én      15.438.075 Ft - 5.469.636 Ft - 5.469.636 Ft 

Adóhátralék összege 2018.11.20-án            8.582.247 Ft -6.855.828 Ft -12.325.464 Ft 

Adóhátralék összege 2018.12.31-én           6.279.463 Ft -2.302.784 Ft -14.628.248 Ft 

Adóhátralék összege 2019.08.31-én 5.155.367 Ft -1.124.096 Ft -15.752.344 Ft 

 

 

 

Adóbefizetések összege 

2019. augusztus 31. szerinti állapot 

2016. évi 

befizetés 

2017. évi 

befizetés  

2018. évi 

befizetés  

2019.aug. 31-ig 

történt befizetés  

Várható 2019. évi 

befizetés  

     

37.575.563,- Ft 50.436.515,- Ft 53.591.479,- Ft 49.190.815,- Ft 63.927.156,- Ft 

 

 

4. A TELEPÜLÉS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK FŐBB JELLEMZŐI 

 

Nagybánhegyes községben a közüzemi infrastruktúra a szennyvízelvezetés kivételével teljes mértékben 

kiépült. A szervezett hulladékelszállítást a DAREH BÁZIS Zrt. biztosítja, mely közszolgáltatás kötelező. 

Településünkön 2018. óta szelektív lakossági hulladékgyűjtés és elszállítás is szervezetten a DAREH 

BÁZIS Zrt. közreműködésével történik. Önkormányzatunk több alkalommal gondoskodott már a 

lakossági elektronikai hulladék gyűjtésének, elszállításának megszervezésében. Lomtalanítást a település 

lakói a közszolgáltatótól igény szerint kérhetnek. Az illegálisan lerakott szemét mennyisége az elmúlt 4 

évben jelentősen csökkent, egyrészt a korábbi hulladéklerakó rekultivációja miatt, másrészt a jól 

megszervezett hulladékelszállítási közszolgáltatásnak köszönhetően. Ennek ellenére, elvétve építési és 

egyéb háztartási hulladékok is kihelyezésre kerülnek ritkán a település külterületi útjai mentén.  

2015. évtől folyamatosan a KEHOP-2.1.1-15-2015-00013.  számú ivóvízminőség javító program 

keretében valósul meg a település nagy problémáját jelentő arzénmentesítés. 

Sajnálatos módon a Nemzeti Fejleszti Programiroda Nonprofit Kft. mint koordináló szervezet nem tud 

biztosan időpontot mondani a projekt befejezésére. Mindenesetre a Programiroda segítségére számítunk a 

település szennyvízelvezetési projektjének megvalósítása tekintetében is, de erre egyenlőre a központi 

költségvetés és egyéb hazai vagy uniós forrás nem adott lehetőséget. 

Az ivóvíz ellátás településünkön megoldott. 2014. évtől a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. látja el a vízi-

közmű szolgáltatást településünkön. 

A belterületi vízrendezés problémáira hívja fel a figyelmet az éves ellenőrzések során a 

Katasztrófavédelem, ezért 2020-2024. években szükséges elkészíteni a település belvízvédelmi tervét, 

mellyel összefüggésben a belterületi csapadék és belvíz elvezetés problémáját. Településünkön nem 

jellemző és az elmúlt 15 évben nem volt olyan belvíz, mely a lakosságot, lakosság vagyonát 

veszélyeztette volna. 

 

Belterületi útjaink rendezettek, főként a közfoglalkoztatási programoknak köszönhetően. Két belterületi 

útszakasz esetében földút található. Külterületi mezőgazdasági útjainkat meglévő gépeinkkel tesszük 

járhatóvá, illetve az útszéli súrjázás is saját erőből valósul meg.  
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Nagybánhegyesre vezető Magyarbánhegyes-Csanádapáca felőli útszakasza kátyús javításra szorul, 

járható. Településünkre vezető Mezőkovácsháza-Kaszaper felöli útszakasza eldeformálódott, kátyús, 

veszélyes, lassú közlekedésre alkalmas. 

 

5. A 2014-2019. KÖZÖTTI FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 

 

Nagybánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014-2019. közötti időszakra nem 

fogadott el Gazdasági Programot, tekintettel arra, hogy a 2011-2014. évekre kitűzött célok jellemzően a 

2014-től induló ciklusban valósultak meg. A Gazdasági Programban szereplő fejlesztési elképzelések 

közül megvalósult az általános iskola infrastrukturális fejlesztése, az orvosi rendelő felújítása, megújuló 

energiák hasznosítása. Pályázati forrásból önkormányzati épületekre napelem rendszerek kerültek 

kialakításra 2015. évben. 2015-ben a település tömegközlekedés javítása érdekében 8 személyes kisbusz 

került beszerzésre. Terület és településfejlesztési Operatív Program keretében teljes felújításon esett át az 

óvoda és az orvosi rendelő épülete, továbbá a helyi és környékbeli termelőket segítve új piac került 

kialakításra. Az önkormányzat mezőgazdasági programja keretében hűtőkamra kialakítása történt a 

napközi otthonos konyhán. LEADER pályázatok keretében több kisebb eszközbeszerzés is megvalósult, 

továbbá az önkormányzat 2019-ben sikeresen pályázott a Magyar Falu Program keretében útkarbantartó 

eszközök beszerzése területen. 2019-ben megvalósult Vidékfejlesztési Programnak köszönhetően a 

086/2. hrsz-ú útszakasz aszfaltburkolattal lett ellátva.  

 

6. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020-2024 KÖZÖTTI GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK PRIORITÁSAI 

 

A Képviselő-testület a fentiekben bemutatott előzmények, adottságok és feltételrendszer figyelembe 

vételével 2020-2024. közötti gazdasági programjának prioritásait az alábbi tények, szempontok 

figyelembe vételével határozza meg: 

- A következő években várható pályázati lehetőségek; 

- Növelnünk kell költségvetési bevételeinken belül a saját források arányát; 

- Úgy kell a tervezett falufejlesztést megvalósítani, hogy a szociális problémák kezelése a 

következő időszakban is meghatározó feladata lesz az Önkormányzatnak.  

 

A Képviselő-testület az alábbiakban határozza meg a ciklus prioritásait: 

Az önkormányzati alapfeladatok biztonságos ellátása 

Az elmúlt két évtizedben kialakult infrastruktúra és intézmény-, valamint szolgáltatási rendszer 

fenntartása, továbbfejlesztése 

A pályázati munka kiszélesítése a tervezett beruházási és fejlesztési programokhoz szükséges 

források megteremtése érdekében, valamint a szükséges önerőhöz biztonságos pénzügyi tartalék 

képzése  

A helyi esélyegyenlőségi programban meghatározott célok előmozdítása   

A környezetvédelem és az alternatív energia használatának előtérbe állítása 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság adta lehetőségek kihasználása a település 

fenntartási, szociális és egyéb önkormányzati feladatok érdekében   

 

BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI PROGRAMOK 

 

Az új ciklusban beruházási, fejlesztési programjainkat a TOP, Magyar Falu Program, Vidékfejlesztési 

Program, LEADER, Kormányzati és KEHOP támogatások keretében pályázati lehetőségek figyelembe 

vételével az alábbiak szerint határozzuk meg: 

 

1. Szennyvízelvezetés és a település csatornahálózatának kiépítése, esetlegesen alternatív 

megoldásként csatornázás, egyedi szennyvízgyűjtők kialakítása. 

 

2. Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése: 

a,  a háziorvosi rendelő eszközfejlesztése 
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b, védőnői ellátáshoz eszközfejlesztés 

c, fogorvosi rendelő eszközfejlesztése 

c, szolgálati lakás felújítása 

 

3. Települési közlekedésfejlesztési program: 

a, járdaépítés és felújítás a település több utcájában 

b, 4 db buszmegálló felújítása  

c, Széchenyi és a Mátyás király utcák szilárd burkolattal történő ellátása 

d, Nagybánhegyesre vezető bekötőutak felújítása a Csanádapáca-Magyarbánhegyes felőli 

útszakaszon, illetve a Mezőkovácsháza-Kaszaper felőli útszakaszon. 

 

4. Önkormányzati tulajdonú épületek infrastruktúra- és energia-hatékonysági rehabilitációja: 

a,  Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása 

b, Önkormányzat hivatali épületének korszerűsítése, infrastrukturális fejlesztése 

c, Művelődési ház fűtéskorszerűsítése, modernizálása, eszközbeszerzéssel 

d, Önkormányzati lakások felújítása   

 

 

A beruházási, fejlesztési programokon túl kiemelt figyelmet kell fordítani a közfoglalkoztatási 

programok hatékonyságára, valamint arra, hogy a start mezőgazdasági programok keretében minél 

nagyobb arányban biztosítsuk a lakosság ellátását, továbbá a gombatermesztés kapcsán a minél nagyobb 

bevétel elérését. 

 

 

8. ADÓPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEK 

 

Az Önkormányzat a bevételeken belül törekszik a saját bevételek növelésére. Ennek egyik forrása a helyi 

adóbevételek köre. A 2020-2024 közötti önkormányzati ciklusban a Képviselő-testület a helyi iparűzési 

adó mértékét nem kívánja változtatni (az adómérték a ciklus elején 2 %).  

A magánszemélyek kommunális adójából származó bevételeket elsődlegesen a települési kommunális 

szolgáltatások biztosítására használjuk fel.  

Az Önkormányzat tekintettel a lakosság pénzügyi terheire, illetve a település sajátosságaiból adódó 

szociális problémákra, a helyi adók mértékét és körét nem kívánja növelni, hacsak arra az önkormányzati 

gazdálkodás körülményeiben bekövetkező további kedvezőtlen változások rá nem kényszerítik.  

Ugyanakkor továbbra is prioritást élvez az adóhátralékok mielőbbi és minél teljesebb behajtása az 

Önkormányzat pénzügyi egyensúlyának javítása, valamint a pályázatokhoz szükséges saját forrás 

megteremtése érdekében. Az adózási fegyelem javítása érdekében hatékonyabban kell élni a 

jogszabályban biztosított lehetőségekkel, többek között a hátralékosok nevének közzétételével.  

 

A fenti prioritásokat az Önkormányzat éves költségvetési terveiben kell érvényesíteni. 

 

 

 

Nagybánhegyes, 2020. március 

 

         Farkas Sándor 

      polgármester 


